Intresserad av snabbt bredband?
Bredband via fiberkabel är den snabbaste uppkopplingen som går att få i dagsläget med hastigheter upp till 1 000 Mbit/s – mer än 40 gånger snabbare än det vi får från telefonjacket idag.
På senaste årsmötet för fastighetsägareföreningen kom frågan upp om installation av bredband via
fiber. Vi är en grupp som undersöker hur det ser ut i området och med detta utskick vill vi gärna veta
hur stort ditt intresse är av en fiberanslutning.
Vet du redan nu att du är intresserad? Maila oss ditt namn och adress till fiber@ldff.se. Registrera dig
gärna också på www.ldff.se där det finns ett diskussionsforum för oss medlemmar.
Detta är givetvis inte någon bindande anmälan utan bara ett första steg så att vi tillsammans kan få
uppmärksamhet från leverantörerna. Innan vi kan ta ett slutgiltigt beslut måste vi ta reda på hur
mycket det kostar och vilka andra villkor som gäller.
Men varför måste man ha så snabbt bredband?
I allt större takt kommer fler och fler tjänster via bredbandsuppkopplingen. Från att ha börjat med
att surfa på några hemsidor och skriva ett mail kan vi nu skicka bilder, prata i telefon och titta på TV
via bredbandet. Den utvecklingen fortsätter och har drivit fram ett behov av snabbare och stabilare
bredband såsom fiber.
Alternativen som finns är ADSL via telefonledningarna eller mobilt bredband via 3G/4G. Ingen av de
alternativen ger samma stabilitet och kapacitet som fiber. Installation av fiber är en långsiktig investering och lösning, mer lik installation av vatten och avlopp, och har ingen begränsning i datamängder som det flesta av 3G/4G abonnemangen har. Detta kan vara ett problem när man är flera i familjen som vill köra olika tjänster på Internet.
Om du är intresserad av att läsa mer om bredband via fiber finns det bra information på
http://www.oppenfiber.se. Det är Telias leverantörsorganisation och är inte den enda möjliga leverantören för oss, men sidan svarar bra på många generella frågor. Det finns även bra information på
www.landsortsnat.se.
Låter det intressant?
Är vi tillräckligt många går vi vidare och pratar med olika leverantörer för att jämföra priser och tjänster. Vi tar då in offerter på hur mycket det kostar och får information om hur det praktiskt går till.
Maila ditt namn och adress till fiber@ldff.se för att anmäla ditt intresse. Registrera dig gärna också
på www.ldff.se där det finns ett diskussionsforum för oss medlemmar. Prata också gärna ihop dig
med dina grannar.

Efter sommaren kommer vi tillbaka med information kring hur intresset ser ut och hur vi går vidare. Ställ gärna frågor och följ diskussionen på www.ldff.se.
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